
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní 
předpisy: 

 
 

Vláda: 
Usnesení vlády najdete na: 

http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.

nsf/web/cs?Open&2008 

 
 

Poslanecká sněmovna:  
Kontrola sněmovních tisků na 

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1 

č. 627-649  

od 6.10. do 4.11.2008 

 

 

Senát: 
Kontrola na 

http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projed

navane_tisky.php  

a 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prube

h?schuze=3970 

od dne 6.10. do 4.11.2008 do 17. schůze 

 

Pozn.: žádná relevantní aktualita 

 

Přehled připravovaných 
právních předpisů: 

 

Přijaté právní předpisy 
(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů 

č. 118-128; Z.č.362-397/ 2008; do 30. října 

na  http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-

zakonu.aspx 

 
 

Evropské předpisy: 
Zkontrolováno v období 6.10.- 4.11.2008 

dle zveřejnění: 

http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do 
 
pozn.: žádná nová aktualita 

 

Judikatura obecných 
soudů: 

 
pozn.: žádná relevantní judikatura 

 
 
 

Judikatura Nejvyššího 
soudu: 

zkontrolováno od 34.-40. týden 2008 
viz. Databáze NS na 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php, 
časopis Soudní judikatura 

 
Promlčení práva vymáhat nedoplatek cla 
a daně 
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=43150&searchstr=20+Cdo+3511%2F2006 

 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky 
sp.zn. 20 Cdo 3511/2006, ze dne 24.7.2008 

 
Jestliže návrh na nařízení výkonu rozhodnutí  

pro vydobytí vymahatelné (judikátní) pohledávky 

(celního dluhu) podal oprávněný před uplynutím 

promlčecí lhůty stanovené v § 282 odst. 1 zákona č. 

13/1993 Sb., promlčení se dnem zahájení vykoná-

vacího řízení staví. Znamená to, že po dobu řízení o  

výkon rozhodnutí promlčecí doba – pokračuje-li 

oprávněný řádně v zahájeném řízení – neběží. 
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Přezkoumatelnost 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=42771&searchstr=29+Odo+394%2F2002 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 29 Odo 394/2002, ze dne  29.7.2004 

Rozsudek, jehož skutkové a právní závěry vycházejí 

z tzv. souhrnného zjištění, jímž se zjišťuje rozhodný 

skutkový stav současně na základě všech provede-

ných důkazů, aniž se uvede, na základě kterých 

konkrétních důkazů se to které zjištění činí a z ja-

kých důvodů, jakož i bez vysvětlení případných 

rozporů mezi nimi, je nepřezkoumatelný.  

 

 

Přijetí do úschovy při tzv. jiné činnosti 

soudu 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=42806&searchstr=21+Cdo+2201 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 21 Cdo 2201/2007 

 

Přijetí do úschovy při tzv. jiné činnosti soudu nemá 

za následek splnění dluhu ( závazku ) nebo uspoko-

jení nároku a uschované peníze, listiny a jiné movité 

věci nemohou být vydány dalším osobám a tato 

přijetí do úschovy nemá, nestanoví-li zákon něco 

jiného, ani jiné hmotněprávní důsledky 

 

 

Právo přístupu vlastníka ke stavbě 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=42906&searchstr=22+Cdo+1593%2F2007 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 22 Cdo 1593/2007, ze dne 10.7.2008 

 
Obsahem práva přístupu vlastníka ke stavbě ve 

smyslu § 151o odst. 3 ObčZ, může být jednak právo 

průchodu (právo stezky) přes cizí pozemek, a dále 

právo průjezdu, zpravidla motorovými vozidly. Podle 

konkrétního případu je pak rozhodnutím soudu 

zajišťováno nejen právo průchodu, ale současně i 

právo průjezdu. Zpravidla tomu tak bude tehdy, 

zřizuje–li soud právo cesty ke stavbě stavebně urče-

né k podnikání, při kterém se předpokládá větší 

provoz než obvykle z důvodu zajištění 

podnikatelských aktivit, vyžadujících nakládku a 

vykládku zboží, materiálů či produktů a jiných věcí 

sloužících podnikání. 

 

 

Přiměřená náhrada za spoluvlastnický 

podíl 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=42886&searchstr=22+Cdo+1509%2F2007 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 22 Cdo 1509/2007, ze dne 6.5.2008 

 

Pohledávka z důvodu zaplacení přiměřené náhrady 

za spoluvlastnický podíl (§ 142 odst. 1 ObčZ) vzniká 

teprve právní mocí rozsudku, jímž se podílové spo-

luvlastnictví zrušuje a vypořádává. O vypořádání 

zrušovaného podílového spoluvlastnictví, provádě-

ném soudem jako vypořádání v širším smyslu na 

návrh účastníka anebo na podkladě vzájemného 

návrhu účastníka, rozhoduje soud samostatným 

výrokem rozsudku, nikoli jen v rámci rozhodování o 

náhradě za spoluvlastnický podíl. 

 

 

Výklad projevu vůle 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=42903&searchstr=21+Cdo+2730%2F2007 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 21 Cdo 2730/2007, ze dne 15.7.2008 

 

Smyslem výkladu projevu vůle není zjišťovat, co si 

jednající s (několikaletým) odstupem času myslí a 

jak své názory postupně mění, ale objasnit, co bylo 

skutečně projeveno. Nepochybně je pro takové 

posouzení významné i vyjádření jednajícího, 
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podstatné ale je, na jaký projev vůle lze usuzovat z 

okolností, za nichž byl učiněn. Jestliže několik let 

nejsou vznášeny o obsahu projevu vůle pochyb-

nosti, lze dovodit (nebrání-li tomu jiné podstatné 

okolnosti), že bylo projeveno to, co účastníci dotče-

ného úkonu vnímali. Okolnost, že jednající s odstu-

pem času (a možná i ovlivněn vývojem sporu) začne 
svůj projev vůle vykládat jinak, nemůže mít na (již 

předtím z okolností za nichž byl učiněn) přijatý závěr 

o tom, co bylo projeveno, žádný vliv. 

 

 

Konkurs a procesní způsobilost úpadce 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=42727&searchstr=32+Cdo+99%2F2007 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 32 Cdo 99/2007, ze dne 24.6.2008 

 

Úpadce prohlášením konkursu neztrácí způsobilost 

být účastníkem soudního řízení a ani způsobilost 

procesní. Správci konkursní podstaty náleží opráv-

nění nakládat s majetkem patřícím do konkursní 

podstaty a pouze u tohoto majetku je úpadce ome-

zen v dispozici s ním. V případě majetku, který není 

zahrnut do konkursní podstaty, není úpadce 

nikterak omezen. 

 

 

Neplatnost rozhodnutí valné hromady 

společnosti 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=42638&searchstr=29+Odo+1271%2F2006 

 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 29 Odo 1271/2006, ze dne 27.5.2008 

 

Není vyloučeno, aby vyslovení neplatnosti usnesení, 

kterým valná hromada rozhodla o zvýšení základní-

ho kapitálu, po zápisu zvýšení do obchodního 

rejstříku bránily jiné okolnosti předvídané v ustano-

vení § 131 odst. 3 obch. zák. Takovou okolností by 

mohl být např. podstatný zásah do práv získaných v 

dobré víře třetími osobami ve smyslu § 131 odst. 3 

písm. b) obch. zák. (pokud by např. třetí osoba, 

která se nepodílela na zvýšení základního kapitálu a 

nevěděla, za jakých okolností bylo usnesení přijato, 

v dobré víře nabyla akcie emitované společností na 

základě tohoto zvýšení). 

 

Neoprávněný majetkový prospěch 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=43512&searchstr=32+Odo+595%2F2006 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 32 Odo 595/2006, ze dne 30.7.2008 

 

Nároky z neoprávněného majetkového prospěchu 

mezi podnikajícími subjekty, které vznikly před účin-

ností obchodního zákoníku, je třeba posuzovat 

z pohledu úpravy obsažené v § 123 hospodářského 

zákoníku. Za vztah vznikající při podnikatelské čin-

nosti právnických a fyzických osob je třeba považo-

vat i vztah vzniklý v důsledku přijetí plnění, nebo 

jinak získaného majetkového prospěchu, který or-

ganizaci nenáleží. 

 

 

Pojistná hodnota a pojistná částka 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=43509&searchstr=32+Cdo+4381%2F2007 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 32 Cdo 4381/2007, ze dne 30.7.2008 

 

Pojistná hodnota představuje velikost možné nej-

vyšší majetkové újmy, kterou by mohla pojistná 

událost způsobit, pojistná částka představuje nej-

vyšší dohodnuté pojistné plnění z pojistné události. 

Podle právní úpravy pojištění platné do 31. 12. 2004 

nebylo pro platnost pojistné smlouvy nezbytné, aby 

v ní byla vymezena pojistná částka (v případě její 

absence nebyla pouze dohodnuta nejvyšší částka 

pojistného plnění), bylo ale nutno, aby strany ve 

smlouvě vymezily způsob určení pojistné hodnoty. 
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Judikatura Nejvyššího 
správního soudu 

Zkontrolováno Číslo: 7,8/2008 

 

Stavební řízení: řízení o odstranění nepo-

volené stavby; stavební úpravy 

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=SbirkaVetyL

ist&ID=-1686 

 

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 

ze dne 31. 3. 2008, čj. 8 As 20/2006-129. 

 

I. V řízení o odstranění stavby je při posuzování 

veřejného zájmu v případě, kdy stavebník 

podá žádost o dodatečné povolení stavby, 

nutné vycházet z právního stavu, který tu je 

v době rozhodování o tomto dodatečném 

stavebním povolení. Pokud v mezidobí mezi 

skutečným provedením stavby a řízením o 

odstranění stavby došlo ke změně právních 

předpisů, které stavebníkovi uložily více po-

vinností, musí tento nepříznivý stav nést sta-

vebník, neboť to byl on, kdo způsobil pro-

tiprávní následek. 

II. Pokud dojde k úplné výměně stožárů elektri-

ckého vedení, včetně nového zemního osa-

zení takových stožárů, nejedná se o pouhou 

stavební úpravu, ale o stavbu novou, která 

vyžaduje stavební povolení. 

 

 

Daň z příjmů: úplatné zřízení práva věcného 

břemene při darování nemovitosti 

 

Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze 

dne 16. 1. 2008, čj. 30 Ca 14/2006-24 

 

Úplatné zřízení práva věcného břemene při darování 

nemovitosti nepodléhá dani z převodu nemovitosti 

ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 357/1992 

Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí. Příjem fyzické osoby z úplatně zřízené-

ho věcného břemene spadá pod ostatní příjmy pod-

le § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

 

 

Judikatura Ústavního 
soudu 

zkontrolováno od 34.-40. týden 2008 
viz. Databáze US na 

http://www.concourt.cz/pages/rozhodovaci.html 

 

 

pozn.: žádná aktuální judikatura 

 

 

Soudní rozhledy 
Kontrola č. 11/2008 

 

Naléhavý právní zájem na určení vlastnictví v 

případě šikanózního výkonu práva. 

K šikanóznímu výkonu práva při podání žalo-

by na určení vlastnického práva 

 

SR 11/2008 str. 403 

 

§ 80 písm. c) OSŘ 

 

I. Šikanózní výkon práva projevující se podáním 

žaloby o určení vlastnického práva má za ná-

sledek absenci naléhavého právního zájmu 

na požadovaném určení. 

II. Závěr o šikanózním výkonu práva u žaloby 

na určení vlastnického práva není bez dalšího 

založen skutečností, že domnělý vlastník „ 

ztratí“ vlastnictví, které nikdy nenabyl, ani 

skutečností, že žalobce uplatnil právo na ur-

čení ze zákona vzniklého vlastnictví 

s časovým prodlením 
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Negatorní žaloba na odstranění výsledku 

stavebních prací a žaloba na vypořádání 

neoprávněné stavby 

 

SR 11/2008 str. 407 

 

§ 126 odst. 1; 135c ObčZ 

 

Podmínkou pro úspěch negatorní žaloby, kterou se 

žalobce domáhá odstranění výsledku stavebních 

prací z jeho pozemku, je kromě jiného to, že výsle-

dek neoprávněného zásahu není stavbou ve smyslu 

občanského práva;pokud by stavbou byl, bylo by 

možno žádat jeho odstranění jen v rámci žaloby ny 

vypořádání neoprávněné stavby. 

Posouzením toho, zda jde o žalobu na vypořádání 

neoprávněné stavby nebo o negatorní žalobu vychá-

zí z žalobního návrhu a ze žalobního tvrzení;o žalo-

bu negatorní jde v případě, že žalobci se domáhají 

odstranění objektu popsaného tak, že je zřejmé, že 

nejde o samostatnou stavbu ve smyslu občanského 

práva, ani o součást takové stavby. 

V řízení o negatorní žalobě je pasivně legitimován 

ten, kdo do práva žalobce neoprávněně zasáhl, 

v řízení o vypořádání neoprávněné stavby je to 

vlastník této stavby. 

 

 

Sbírka soudních rozhod-
nutí a stanovisek 

Kontrola č. 6,7/2008 

oddíl: Konkurs 
č.7 
 

Důvodem pro zrušení konkursu ve smyslu § 44 odst. 

1 písm. a) zákona č. 328/1991 Sb., ve znění účin-

ném do 31.12.2007 není skutečnost, že prohlášení 

konkursu bránila překážka uvedená v § 67c tohoto 

zákona; to platí i tehdy, rozhoduje-li konkursní soud 

o návrhu na zrušení konkursu v rámci téhož období 

( v době od 1.4. do 30.9. příslušného roku, ve kte-

rém konkurs prohlásil ). 

Překážku dalšího postupu konkursního řízení formu-

lovanou v § 67c zákona č. 328/1991 Sb., ve znění 

účinném do 31.12.2007 nezkoumá konkursní soud 

z úřední povinnosti. 

Úpravu obsaženou v ustanovení § 67c zákona 

č.328/1991 Sb., ve znění účinném do 31.12.2007 

nelze směšovat s institutem ochranné lhůty ve 

smyslu ustanovení § 5a a násl. uvedeného zákona. 

 

 

oddíl: Daň z přidané hodnoty 

č.7 

 

Prodej movitých věcí a nemovitostí ve výkonu roz-

hodnutí ( exekuci ) podléhá dani z přidané hodnoty, 

jde-li ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 písm. c) 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

ve znění pozdějších předpisů, o součást obchodního 

majetku povinného, který je plátcem daně z přidané 

hodnoty. 

Je-li povinným právnická osoba, mají movité i ne-

movité věci vždy povahu obchodního majetku;je-li 

povinným fyzická osoba – podnikatel, vychází se 

v pochybnostech z toho, že věci jsou jejím obchod-

ním majetkem. 

Nejvyšší podání vydražitele nebo cena, za kterou 

byla movitá věc ve výkonu rozhodnutí ( exekuci ) 

prodána, je úplatou, z níž soud ( exekutor ) zajišťu-

je a odvádí správci daně částku rovnající se sazbě 

daně z přidané hodnoty 

 

 

oddíl: Promlčení 

č.6 

 

Je-li právo odpovídající věcnému břemeni promlče-

no, může se povinný z věcného břemene žalobou 

úspěšně domoci toho, aby se oprávněný výkonu 

takového práva zdržel. 

 

 

 


